
Mata Kuliah 

Nama MK Pembangunan Berkelanjutan 

Kode MK DK184716 

SKS 3 

Semester 8 

   

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini berisi pemahaman dalam konteks pembangunan berkelanjutan 

dengan bahan kajian meliputi analisis dan evaluasi fisik lingkungan, interaksi 

dan sistem sosial, pemodelan dan formulasi skenario ekonomi, formulasi 

skenario tematik, dan model optimasi keruangan. 

Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Mata Kuliah 

Pengetahuan 

1. Menguasai konsep teoritis perencanaan wilayah dan 

kota dalam aspek-aspek urban studies, regional 

studies, spatial science, data science & computer 

application, sosial-politik, environmental 

management, perancangan lingkungan binaan, sistem 

infrastruktur dan transportasi, coastal studies, 

management, economics.   

2. Menguasai teknik-teknik dan proses-proses 

perencanaan wilayah dan kota secara kualitatif, 

kuantitatif, pemodelan spasial (sistem informasi 

geografis) dan teknik presentasi. 

3. Menguasai metode-metode perencanaan 

spasial/aspasial dalam pengambilan keputusan. 

Keterampilan 

Khusus 

1. Mampu menyusun konsep perencanaan dan arahan 

rencana melalui kajian masalah strategis dalam 

konteks kota, wilayah, pesisir dengan pemahaman 

masalah perencanaan melalui pengamatan dan 

pemanfaatan data fisik/spasial, sosial, ekonomi dan 

lingkungan.   

2. Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data 

untuk menghasilkan informasi yang mudah dipahami 

oleh publik dan para pengambil keputusan. 

3. Mampu mendeskripsikan karakteristik keruangan 

(spatial) kota, wilayah, pesisir melalui analisis 

keterkaitan aspek-aspek aspasial dan spasial sehingga 

tersedia informasi sebagai dasar untuk menyusun 

model perencanaan. 



4. Mampu mendeskripsikan karakteristik keruangan 

(spasial) kota, wilayah, pesisir melalui analisis 

keterkaitan aspek-aspek aspasial dan spasial sehingga 

tersedia informasi sebagai dasar untuk menyusun 

model perencanaan. 

 

5. Mampu menghasilkan rencana tata ruang yang kreatif, 

inovatif, keberlanjutan, dan mengakomodasi 

kepentingan publik yang hasilnya terkaji terhadap 

kaidah dan teori perencanaan dan 

mengkomunikasikannya secara visual, verbal dan 

tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademik. 

Keterampilan 

Umum 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan  

atau  implementasi  ilmu  pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai  dengan bidang keahliannya 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur 

 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam   

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

 

4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta    evaluasi  

terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya 

 

5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Pengetahuan 

Menguasai prinsip prinsip dan filosofi perencanaan dan 

mampu mengartikulasikan dalam memahami persoalan 

persoalan dalam hubungan antar manusia yang membentuk 

pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (secara sosial, 

ekonomi dan lingkungan 

 

Menguasai proses-proses perencanaan wilayah dan kota 

dalam aspek urban studies yang mempertimbangkan 

pembangunan berkelanjutan dalam implikasi-implikasi 

ruang 



 

Menerapkan aspek dan prinsip-prinsip dalam pemahaman 

terahdap pembangunan berkelanjutan dan implikasinya 

pada dokumen perencaanaan 

Keterampilan 

Khusus 

1. Mampu melakukan pengukuran pada keberlanjutan 

kota  

2. Mampu mengumpulkan, mengolah data sosial, 

ekonomi dan lingkungan kota yang tepat sesuai dengan 

pendekataan perencanaan dan kondisi sosial yang 

startegis serta memanfaatkan aspek ICT (Information 

and Communications Technology) dalam 

pelaksanaannya 

3. Mampu menganalisis dan mengintegrasikan analisa-

analisa keberlanjutan dalam dokumen perencanaan 

Keterampilan

Umum 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri maupun kelompok 

yang bertanggung jawab dan terukur dengan menggunakan 

studi kasus dalam sosiologi perkotaan 

Capaian Pembelajaran Modul  

Pokok Bahasan 

1. Sejarah dan konteks dalam pembangunan berkelanjutan 

2. Bagaimana pembangunan berkelanjutan mempengaruhi perencanaan 

Peran pengembangan ekonomi lokal dalam menciptakan lapangan kerja, 

kualitas hidup dan daya saing daerah 

3. Alat dan indikator dalam pembangunan berkelanjutan 

4. Pembangunan berkelanjutan ditinjau dari aspek sumberdaya alam  

5. Konsep dan aplikasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen 

perencanaan   

Prasyarat 

- 

Pustaka 

 

 


